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 Student: 
1. zna podstawy i ma  wiedzę z zakresu wybranych zagadnień ogólnej teorii względności (K_W10); 
2. ma pogłębioną wiedzę z matematyki w zakresie matematycznych metod fizyki (K_W12); 
3. umie ze zrozumieniem stosować metody fizyki teoretycznej do ilościowej i jakościowej analizy wybranych zagadnień ogólnej teorii względności (K_U10); 
4. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu, w tym ze źródeł w języku angielskim (K_U11, KU_17); 
5. umie stosować poznane narzędzia matematyki do formułowania i rozwiązywania wybranych problemów z zakresu ogólnej teorii względności (K_U14); 
6. umie stosować poznane narzędzia informatyki, w tym narzędzia do obliczeń symbolicznych do analizy problemów teoretycznych (K_U15); 
7. rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań (K_K02). 

 

Formy kształcenia i sposób weryfikacji efektów kształcenia 

Wykład Konwersatorium 

Studenci uczestniczą w wykładzie. Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin ustny. 

Zajęcia konwersatoryjne obejmują samodzielne rozwiązywanie zadań rachunkowych z 
wykorzystaniem pakietu do obliczeń symbolicznych Mathematica. Zaliczenie zajęć uwzględnia: 

 umiejętność rozwiązywania i prezentacji rozwiązań zadań rachunkowych; 

 umiejętność wykorzystania pakietu Mathematica do rozwiązywania zadań; 

 umiejętność dyskusji na tematy związane z przedmiotem; 

 umiejętność korzystania z zasobów literatury i Internetu; 

 zdolność do współpracy w grupie, umiejętność kierowania pracą zespołu; 

 kreatywność w podejściu do rozwiązywanych problemów. 
Oprócz oceny końcowej wyrażonej w skali przewidzianej w regulaminie studiów prowadzący 
wystawia studentowi ocenę opisową w Karcie Oceny Opisowej Grupy Studenckiej, która 
uwzględnia ocenę jego wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz zawiera sugestie dotyczące 
dalszego kształcenia. 

 

Wykład Konwersatorium 

1. Szczególna teoria względności (STW) 
a. Zasada względności i jej konsekwencje 

i. Zasada względności Galileusza, zasada względności Einsteina. Interwał 
czasoprzestrzenny i jego niezmienniczość. Stożek świetlny zdarzenia; 

Treść zajęć konwersatoryjnych skorelowana jest ściśle z tematyką poszczególnych wykładów. 
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bezwzględna przyszłość, bezwzględna przeszłość i absolutna teraźniejszość 
zdarzenia. 

ii. Transformacja Lorentza. Czas własny. Dylatacja czasu i kontrakcja Lorentza. 
iii. Diagramy czasoprzestrzenne: niezmiennicze hiperbole, konstrukcja 

współrzędnych używanych przez innego obserwatora inercjalnego. 
iv. Jednostki zgeometryzowane. 

b. Algebra i analiza tensorowa w STW 
i. Definicja wektora. Algebra wektorów; baza w przestrzeni wektorów. 

ii. Czteroprędkość, czteropęd i czteroprzyspieszenie cząstki. Fotony i zjawisko 
Dopplera. 

iii. Iloczyn skalarny wektorów i tensor metryczny. Baza ortonormalna w 
przestrzeni wektorów. 

iv. Definicja jednoformy; obraz geometryczny jednoformy. Baza dualna. 
Jednoforma gradientu funkcji; jednoforma normalna do powierzchni. 

v. Metryka jako odwzorowanie wektorów w jednoformy. Iloczyn skalarny 
jednoform. 

vi. Tensory typu (M,N). Baza w przestrzeni tensorów typu (M,N); składowe 
tensora. Tensory symetryczne i antysymetryczne. Działania na tensorach: 
zwężanie (kontrakcja) tensorów; podnoszenie i opuszczanie wskaźników; 
iloczyn tensorowy; różniczkowanie tensorów. 

c.  Płyny doskonałe w STW 
i. Definicja pyłu. Gęstość liczbowa cząstek, strumień cząstek przez 

powierzchnię, wektor strumienia cząstek. Tensor energii-pędu pyłu. 
ii. Ogólne płyny: interpretacja składowych tensora energii-pędu w układzie 

CW elementu płynu. 
iii. Definicja płynu doskonałego. Tensor energii-pędu płynu doskonałego. 
iv. Postać różniczkowa i całkowa praw zachowania energii-pędu i liczby 

cząstek. 
 
2.  Elementy geometrii różniczkowej 

a. Określenie rozmaitości różniczkowej. Definicja pola jednoform na rozmaitości; 
wektor styczny do krzywej jako odwzorowanie liniowe jednoform. Ogólne pola 
tensorowe na rozmaitości; prawo transformacji składowych tensorów. 

b.  Rozmaitości Riemanna. Sygnatura i nieosobliwość metryki. Lokalnie inercjalne 
układy współrzędnych. Długość krzywej i element objętości na rozmaitości. 

c. Określenie różniczkowania kowariantnego na rozmaitości. Symbole Christoffela i ich 
związek z metryką. 

d.  Przeniesienie równoległe i linie geodezyjne. Parametr afiniczny wzdłuż linii 
geodezyjnej. 

e. Tensor krzywizny Riemanna; interpretacja geometryczna tensora Riemanna. 
Równanie dewiacji geodezyjnej. 

f. Tożsamości Bianchiego, tensory Ricciego i Einsteina. 
 



3. Równania Einsteina i ich najprostsze rozwiązania 
a. Równania pola Einsteina 

i. Wyprowadzenie przybliżonej formuły na grawitacyjne przesunięcie ku 
czerwieni. Dlaczego układ spoczywający względem Ziemi nie jest układem 
inercjalnym? Lokalnie inercjalny układ odniesienia w obecności pola 
grawitacyjnego. 

ii. Postulaty OTW: silna zasada równoważności, uzasadnienie równań 
Einsteina, człon kosmologiczny. Równania Einsteina w próżni. 

iii. Słabe pola grawitacyjne: prawie lorentzowskie układy współrzędnych; 
lorentzowskie przekształcenia tła i przekształcenia cechowania; 
zlinearyzowane równania Einsteina w cechowaniu Lorentza; newtonowskie 
pole grawitacyjne; odległe pole grawitacyjne zlokalizowanego i 
stacjonarnego źródła relatywistycznego. 

b. Geometria Schwarzschilda i czarne dziury 
i.  Czasoprzestrzenie sferycznie symetryczne, stacjonarne i statyczne. 

ii. Metryka Schwarzschilda: ruch cząstek próbnych i fotonów w obszarze 
r>2M; stabilne i niestabilne orbity kołowe; przesunięcie peryhelium orbity; 
odchylenie promieni świetlnych i soczewkowanie grawitacyjne. 

iii. Czarna dziura Schwarzschilda: horyzont; spadek swobodny cząstki na 
horyzont; ruch cząstek i fotonów w obszarze r>2M; osobliwość krzywizny w 
r=0. 

c. Kosmologia relatywistyczna 
i. Własności obserwowanego Wszechświata. 

ii. Metryki Robertsona-Walkera: trzy typy światów. 
iii. Dynamika światów Robertsona-Walkera: epoki dominacji materii i 

promieniowania, Wielki Wybuch. 
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1. J.B. Hartle, Grawitacja. Wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010. 
2. B.F. Schutz, Wstęp dp ogólnej teorii względności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 
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1. M. Demiański, Astrofizyka relatywistyczna, wyd. 2 zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991. 
2. J. Foster, J.D. Nightingale, Ogólna teoria względności, PWN, Warszawa 1985. 
3. L.D. Landau, E.M. Lifszyc, Teoria pola, wyd. 2 zmienione, PWN, Warszawa 1979. 
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